Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Iordache Andrei

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii
Sex

Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2015 - prezent
Director Operational
Promovarea companiei și utilizarea integrală a capacității de lucru a acesteia, prin identificarea
de noi clienți și contractarea de proiecte.
Coordonarea și armonizarea obiectivelor companiei cu resursele disponibile.
Conducerea și asigurarea echilibrului între funcțiunile companiei: dezvoltare, marketing,
producție, resurse umane, comercial.
S.C. INTELSECO SERVICES S.R.L, Bucuresti, sector 2, str. Barbu Mumuleanu nr. 30 - 32
Consultanta in elaborarea si implementarea proiectelor de securitate integrata
2014- 2017
Director departament securitate
Elaborarea, implentarea si auditarea politicilor de securitatate ale companiei pe componentele de
securitate fizica, securitate IT si securitate Resurse Umane
S.C. MATEI CONF GRUP SRL, Bucuresti, sector 2, Str. Pictor N. Vermont, Nr.6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Produce si comercializeaza echipamente individuale de protectie
1996-2014
Ofiter
Referent de specialitate – 01.08.1996-01.04.2000
Inspector de specialitate din admnistratia publica – 01.04.2000-15.03.2005
Sef birou institutie publica – 15.03.2005-30.09.2014
Serviciul Roman de Informatii
Administratie publica

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

24.03.2015
Atestat de detectiv particular / Atestat Seria H Nr. 03950/24.03.2015, in baza art.7, alin.3 din Legea
329/2003
Detectivul particular desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la:
- conduita si moralitatea publica a unei persoane;
- date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr o
afacere;
- persoanele disparute de la domiciliu;
- bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii
intereselor unei parti in proces;
- asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor
economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora
Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Generala de
Politie a Municipiului Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

13.03-22.03.2015
Formator / Certificat de absolvire Seria J Nr. 00043350 cod COR 242401
Pregatirea formarii
Realizarea activitatilor de formare
Evaluarea participantilor la formare
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
Marketing-ul formarii
Proiectarea programelor de formare
Organizarea programelor si a stagiilor de formare
Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare /
Specializare
S.C. Extreme Training S.R.L Bucuresti – Institutie de formare profesionala a adultilor

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

08.01-14.02.2015
Evaluator de risc la securitatea fizica / Certificat de absolvire Seria I Nr. 00397510 cod COR
242115
Aplicarea procedurilor de calitate in procesul de evaluare
Comunicarea in domeniul riscului
Documentarea in vederea realizarii evaluarii de risc la securitatea fizica a obiectivului
Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
Identificarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
Analiza riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
Estimarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
Tratarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
Monitorizarea si revizuirea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului /
Specializare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Assessment and Training Services S.R.L. Bucuresti - Institutie de formare profesionala a adultilor

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

02.12-14.12.2014
Manager de Securitate / Certificat de absolvire Seria J Nr. 00019119 cod COR 121306
Organizarea sistemului de mangement al securitatii
Verificarea conformitatii cu prevederile din domeniul sanatatii si securittii in munca
Urmarirea conformitatii cu prevederile din domeniul apararii impotriva incendiilor si de protectie a
mediului
Dezvoltarea profesionala de securitate
Organizarea securitatii fizice
Organizarea securitati personalului
Asigurarea securitatii documentelor
Stabilirea securitati industriale
Organizarea securitatii sistemelor informatice si de comunicatii /
Specializare
S.C. Extreme Training S.R.L Bucuresti - Institutie de formare profesionala a adultilor

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 12.12-18.12.2011
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Manager Proiect / Certificat de absolvire Seria G nr. 00180078 cod COR 241919
Cunoasterea etapelor ciclului de viata al proiectelor
Initierea, conceperea si planificarea unui proiect
Estimarea costurilor si a resurselor necesare implementarii proiectului
Identificarea si accesarea surselor de fonduri potrivite proiectului
Notiuni de managementul implementarii proiectului
Monittorizarea si evaluarea proiectelor implementate
Profilul si atributiile unui manager de proiect /
Specializare
S.C. Extreme Training S.R.L Bucuresti – Institutie de formare profesionala a adultilor

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2007 - 2009
Master cu Diploma de Master Comunicare si Relatii Publice – Informatii / Diploma de Master
Seria G Nr. 0128434
Sociologia receptarii
Sistemul mass-media
Tendinte in relatiile publice
Psihologia terorismului
Comunicarea in sistemele informationale
Comunicare in situatii de criza
Terorism si mass-media
Strategii ale comunicarii institutionale
Tehnici de motivare
Agresiune si razboi psihologic
Comunicare tranzactionala
Limbaj verbal si nonverbal – expresivitate
Stagiu (practica), proiect de cercetare-dezvoltare /
Stiinte Militare si Informatii / Comunicare si Relatii Publice - Informatii
Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” Bucuresti / Facultatea de Informatii – Sectia Studii
Universitare de Masterat – Institutie de invatamant superior

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1992 - 1996
Licentiat in Psihosociologie cu Diploma de Licenta in profilul Sociopsihopedagogie, specilizarea
Psihosociologie, Seria R Nr. 0053381

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Psihologie generala
Economie; Curente noi in economie
Logica
Psihopedagogie
Culturi si civilizatii
Elemente de drept
Sociologie generala
Curente si sisteme in psihologia contemporana
Istoria sociala
Metode si tehnici de cercetare in sociologie si psihologie
Limba engleza
Pregatire fizica
Bazele muncii de informatii
Tehnici informative
Pregatire militara
Practica de specialitate
Filosofie
Cultura si civilizatie romaneasca
Psihologie sociala
Politologie
Ziaristica
Statistica psihosociologica
Informatica in psihologie
Psihologie experimentala
Istoria organizatiilor si serviciilor secrete
Teoria sistemelor si cibernetica sociala
Geopolitica si relatii internationale
Limba sarba
Pregatire informativa
Psihologia persoanei si psihologie diferentiala
Psihosociologia conducerii si organizarii sociale
Psihosociologia opiniei publice si mass-media
Psihosociologia deviantei
Psihosociologia populatiilor
Psihosociologia de ramura: militara
Culturi limitrofe
Notiuni de arta militara
Psihopatologie si psihiatrie
Prognoza sociala
Etica /
Specializarea - Psihosociologie
Institutul National de Informatii Bucuresti / Facultatea de Psihosociologie – Institutie de invatamant
superior

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 1987 - 1991
Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Bacalaureat Seria J Nr. 129059

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba si literatura romana
Matematica
Fizica /
Prelucrator prin aschiere – Profilul mecanica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazar” Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza

Italiana
Rusa
Franceza
Germana

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

1

C2

1

C2

1

C2

1

C2

1

C2

Franceza

2

C1

2

C2

2

B1

2

B1

2

C1

Germana

3

A2

3

B1

3

A1

3

A1

3

A1

Rusa

4

A1

4

B1

4

A1

4

A1

4

B1

Italiana
Spaniola

5

B1

5

C2

5

B1

5

B1

5

B1

6

B1

6

C2

6

B1

6

B1

6

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitatea de a crea proiecte pe componenta CSR
Proiectarea, organizarea si punerea in aplicare a componentei de securitate a unei organizatii

Competenţe şi aptitudini tehnice Nu am
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Internet, MicrosoftOffice

Competenţe şi aptitudini artistice Nu am
Alte competenţe şi aptitudini Nu e cazul
Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Casatorit. Un copil minor.
Anexe

